Medlemsmøte for Holla Bygdekvinnelag 15. januar 2014
Sted
Tid
Til stede
Loddsalg
Ansvarlig

Biksen, Søve
Kl. 19.00
13 medlemmer
Kr. 610,Fen/Helgen v/Marit Kolle og Guro Haatveit Pettersen

Marit ønsket velkommen og leste et dikt “Våg å være” av Hans Olav Mørk.
Deretter sang vi “Solskinnsvise” (Sov du vesle spire ung) akkompagnert av Anette Dahlen på gitar.
Dagens tema:

“Virksomheten til Røde Kors v/Linda Therese Thorstensen”.

Historikk Det var på en slagmark grunnlaget for Røde Kors-bevegelsen ble lagt. I 1859 ble sveitseren
Henry Dunant på forretningsreise opprørt over den manglende hjelpen som møtte de over 40.000
sårede ved slaget ved Solferino i Italia. Dunant reiste hjem til Genève i Sveits etter sine opplevelser
der, og satte i gang tiltak som førte til at Røde Kors ble stiftet i 1863, og den første av
Genèvekonvensjonene ble signert i 1864. Den bestemte at alle sårede soldater i landkrig skulle
behandles som venner. Tutta fratelli – vi er alle brødre sa verdens første frivillige på slagmarken i
Solferino i 1859. Sanitetspersonell skulle være beskyttet av det røde korset på hvit bunn. I 1901
mottok Dunant den første Nobels fredspris sammen med den franske pasifisten Frederic Passy.
Norges Røde Kors ble stiftet 22. september 1865.
Historikk – Ulefoss Røde Kors Hjelpekorps på Ulefoss
Det første møtet i URKH ble holdt i krigsåret 1941. Speiderbevegelsen var en av organisasjonene
som fikk vanskeligheter og et tysk dekret 11. september 1941 gjorde at speiderbevegelsen ble
forbudt. Noe senere på høsten kom det en forespørsel fra Norges Røde Kors om muligheten for å
danne et hjelpekorps på Ulefoss.
Den 27.november 1941 møttes derfor 13. speidergutter for å diskutere henvendelsen fra Norges RK.
Disse 13 var: Halvor Toreskaas, Finn J. Parkstad, Lars Larsen, Halvor Nedrebø, Oswald Febakke,
Sverre Lindquist, Mathias Tveitane, Halvor Ketilsson, Hans Robert Kaasa, Halfdan Ekestad, Helge
Holvin Halvorsen, Kåre Olsen og Arne Bang Brugård.
De var alle enige om at Røde Kors Hjelpekorps var en spennende utfordring, hvor de fortsatt kunne
dyrke friluftslivet og sine humanitære interesser fra speiderbevegelsen. Den 6. desember samme år
ble det holdt et åpent møte på Herredsalen, og kveldens foredragsholder visegeneralsekretær i
Norges Røde Kors kunne presentere styret i det nystartede hjelpekorpset. Korpset's lover ble vedtatt
på et møte den etterfølgende julehelga. Ulefoss Røde Kors Hjelpekorps var stiftet.
Førstehjelpskurs Det første førstehjelpskurset ble startet på nyåret 1942, hvor det deltok 4 jenter og
17 gutter. Etter 1951 har slike kurs vært avholdt nesten årlig.
Aksjoner, innsamlinger og lignende Korpset har arbeidet aktivt ved flere store innsamlinger til
steder hvor nød og katastrofe herjer. I tillegg kommer alle de landsomfattende
pengeinnsamlingsaksjonene. I innsamlingen til Filipinene kom det inn kr. 20 000,- fra Nome og
700 000,- fra Telemark Røde Kors.
Nome Røde Kors hjelpekorps kan på kort varsel rykke ut for å delta i søk og redningsaksjoner. De
stiller også som sanitetsvakter på sommerstid, og fra januar til ca. påsketider har de vakter på Lifjell.
Forøvrig deltar de med vaktlag ved lokale idrettsarrangementer sammen med idrettsforeningen,
sommer som vinter. På distriktsplan er de med hvor det måtte trenges omkring i fylket og også

utenfor fylkets grenser. Ved alle leite- og redningsaksjoner er politiet den som står ansvarlig overfor
myndighetene
Fast eiendom
Korpset fikk leie en tomt i Kullhusbakken på meget rimelige betingelser og med meget iherdig
innsats stod den bygget ferdig allerede til jul i 1953. Også for vintertjenesten på Lifjell økte behovet
for et eget sted å være. Man hadde dels leid hytter, bodd på Lifjellstua og på Gvarv RKH sin hytte,
for å få utført oppdragene. Så endelig, i 1969 mottok Nome Røde Kors i gave fra Anne og Olav
Raukleiv en tomt på Jønnebu. Etter utallige dugnadstimer av korpsets medlemmer og mange av
kommunens håndverkere, kunne Rauhaug hjelpestasjon tas i bruk i 1971. Det er Nome Røde Kors
som eier Rauhaug hjelpestasjon. Hytta har fremstått som et samlende og motiverende moment for
medlemmene.
Etter hvert som årene har gått og utstyrsmengden har økt, har behovet for mer plass blitt større.
Endelig 1. august 1991 ble Nome Røde Kors offisielle eiere av eget korpshus. Fra denne datoen
overtok korpset tidligere Berget skole.
I 2002, ble det besluttet å kjøpe bedehuset på Ringsevja.
Aktiviteter i Nome Røde Kors hvor flere frivillige ønskes:
 Leksehjelp arrangeres på Røde Kors Huset og på Lundetunet hver mandag etter skoletid. Dette er
et tilbud til barn, ungdom og voksne med leksene.
 Barnas Røde Kors er et gratis tilbud til barn i barneskolen. Vi legger opp til et spennende og
variert program, med fokus på fysisk aktivitet, friluftsliv samt førstehjelp.
 Besøkstjenesten er et tilbud til alle som har litt tid til å ta en kopp kaffe, en spasertur en
handletur – eller rett og slett være et medmenneske.
 Onsdagstreff fra ca. 11.00 – 14.00 er en unik mulighet til å bli kjent med noen av våre nye
landsmenn. Vi gjør lekser, snakker eller driver med håndarbeid
 Røde Kors Nettverk er et tilbud til mennesker som på en eller annen måte opplever
vanskeligheter i hverdagen. Arrangerer også hytteturer, hyggekvelder, bowling eller driver med
håndarbeid.
 Røde Kors Ungdom er et tilbud til alle mellom 13 -30 år, og grunntanken er at frivillig arbeid
nytter. De driver med mange spennende aktiviteter.
 RØFF Fritidsaktivitet for ungdom i alderen 13 – 17 år med hovedfokus på friluftsliv og
førstehjelp.

For en del av aktivitetene har Nome Røde Kors avtale med Nome kommune.
Nome Røde Kors gjør seg bemerket ved at de har mange aktiviteter.
Motto: “Hindre og lindre”.
Antall medlemmer i Nome Røde Kors er ca. 500



Lagsaker

Gjennomgang av saker fra styremøtet i TBK 18. november 2013
 Besøk fra Estland mai 2014
Det er nedsatt ei arbeidsgruppe ang. besøket fra Estland i mai 2014. Åsne Søreid
Fjell, internasjonalt utvalg i TBK, Kari Moen, Kviteseid, Karin Drivarbekk, Rauland BK
og Wenche Øygarden, Vinje BK
Arbeidsgruppa hadde møte på Raulandsakademiet 8. november. Planen er at
besøket fra Estland kommer sent på kvelden 14. mai, og reiser til Oslo 16. mai.
Besøkende fra Estland ønsker å oppleve mye mens de er i Telemark, og det ser ut til
å bli svært travelt. De ønsker å være i Oslo 17 mai for å se barnetoget.
Vedtak: Arbeidsgruppen arbeider videre med program og opplegg, og har kontakt
med de besøkende.
 Årsmøte i Telemark Bygdekvinnelag 2014
Årsmøte blir på Bø Hotell lørdag 15. mars. Bø Bygdekvinnelag er vertskap.
Anna Villa fra prosjektet “Sunn matglede” kommer. Styret diskutert opplegget for
årsmøtet.
Vedtak: Bø Bygdekvinnelag kommer med forslag til årsmøtearrangement. Bergit
fordeler skriving av årsmelding av styremedlemmene.
 Aksjon “Sunn matglede”
hvordan arbeide videre med aksjonen i Telemark
Vedtak: Fylkesleder tar kontakt for å få mer informasjon om opplegg for aksjonen.
 Bygdevis*; kurs arrangement 2014
Bygdevis skal ha styremøte 26. november. Er det aktuelt å arrangere en
kvinnekonferanse i Telemark i løpet av 2014 i regi av Bygdevis?
Vedtak: Bergit tar dette opp på styremøtet for Bygdevis.
*Bygdevis er ett selskap som er eid av Telemark Bondelag. Bygdevis er et redskap
som skal drive kurs og kompetansetiltak spesielt retta mot landbruket og bygdene i
Telemark. Kontaktperson for Bygdevis: Bergit Li, Telemark Bondelag.
Forslag fra Guro: Hun fortalte at det var stort behov for strikking av nyfødtluer til
organisasjonen “Leger Uten Grenser”. De som vil strikke (Guro har oppskrift) kan
levere til Guro for felles levering
Stillhet til minne om Bjørg Namløs
Vi hadde et minutts stillhet for Bjørg.

Servering

Det ble servert deilig rømmegrøt og saft. Deretter fikk vi kaffe og småkaker.

Avslutning Vi sang “Jeg snører min sekk”.
Takk til Fen/Helgen for et fint arrangement.

